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Bergman trea inför knock-out sprinten på hemmaplan
Efter första helgens tävlande i Nordic Orienteering
Tour är Gustav Bergman trea i
totalsammanställningen inför morgondagens sprint i
Sigtuna.
Nordic Orienteering Tour är orienterarnas motsvarighet till
Tour de ski. Tävlingarna ingår i världscupen. I helgen
avgjordes de två första deltävlingarna i Oslo. I morgon
fortsätter touren med en knock-out sprint i Sigtuna. I
toursammandraget är det Schweiz i topp genom Matthias
Kyburz och Daniel Hubmann, men på en tredjeplats, 53
sekunder bakom ledaren, har stockholmslöparen från OK
Ravinen, Gustav Bergman, slagit sig in.
Bergman som tidigare i våras blev svensk mästare på
sprint kommer väl förberedd till morgondagens tävling som
inleds med kval på förmiddagen.
- Det blir alltid lite speciellt med knock-out sprinter, men
jag vet att jag är bland de bättre i fältet på en individuell
sprint, så jag kommer ha min plan och göra min egen
orientering genom alla lopp. Sen brukar det bli ganska lika,
men jag har sett på analyserna efter helgens tävlingar att
jag har varit snabbas på sista minuten och nu med kortare
löptid blir den sista minuten en viktigare del av loppet, så
jag tror det här kommer passa mig bra, säger Gustav
Bergman.
Knock-out sprinten skiljer sig från vanliga
orienteringstävlingar. Här springer löparna i heat om sex
löpare i varje heat. Tre lopp på en dag blir det för de löpare
som tar sig hela vägen till final.
- Lite spara blir det. Jag kommer inte ta ut det allra sista i
kval och semi utan försöka ha lite kvar till en final. Jag har
ingen direkt taktik nu förutom att göra mina lopp. Det
hänger lite på vilka löpare man ställs mot, menar Bergman.
Efter tisdagens tävling i Sigtuna fortsätter den nordiska
touren med en finalhelg i Finland där det ska springas en
sprint och en jaktstart under fredag och lördag. Finland
står även som värd för årets VM i juli.
- Jag ska springa sprinten på VM och de har sagt att
sprinten nu i helgen i Finland blir relevant för den
kommande VM-sprinten, så litet genrep blir det, avslutar
Gustav Bergman.
Mer information på Nordic Orienteering Tours egen sida
http://www.nordictour.org
Tävlingarna kommer även att sändas live i SVT och SVT
Play
http://www.svtplay.se/video/1259115/4-6-17-00

Jag tolkar det snarare som att han presterar bättre i slutet av banan (..sista minuten),jämfört med i
början. Vilket stämmer hyggligt om man kollar sträcktiderna.
Sk revs av Sverige 2013-06-04 k l 13:10
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Enten er Gustav Bergman veldig dårlig til å lese strekktider, eller så er han veldig god til å lyve. Han
var ikke på noen som helst måte "snabbast sista minuten" på løpene i helgen. På spriten vant
Kubyrz de tre siste strekkene, og på mellomen var både Kubyrz og Kaas raskere på slutten. Men
hva vet jeg, kanskje herr Bergman går rundt og tror at strekktidene er feil og at han selvsagt er mye
raskere enn de andre.... På tide med en reality check?
Sk revs av Norge 2013-06-04 k l 12:06
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